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บทคิัด้ย่อ
 การีวิจััยนี�มีีวัตถุุปรีะสงค์์เพื่่�อ 1) พื่ัฒนารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมี 
การีจััด้การีเรีียนรีู้ ตามีแนวค์ิด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา 2) ศึกษาผลของการีใชุ้รีูปแบบ
การีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรู้ี ตามีแนวคิ์ด้ชุุมีชุนการีเรีียนรู้ีทางวิชุาชุีพื่ 
สำหรัีบค์รูีรีะดั้บมัีธยมีศึกษา ตัวอย่าง ได้้แก่ ค์รีูผู้สอนโรีงเรีียนในสหวิทยาเขตน�ำนาบุญ สังกัด้สำนักงานแขตพื่่�นที� 
การีศึกษามีัธยมีศึกษาอุบลรีาชุธานี อำนาจัเจัรีิญ จัำนวน 6 ค์น โด้ยการีค์ัด้เล่อกแบบเจัาะจัง และนักเรีียนของค์รีูผู้รีับ
การีนิเทศ จัำนวน 180 ค์น โด้ยใชุ้วิธีสุ่มีแบบกลุ่มี เค์รี่�องมี่อที�ใชุ้ ได้้แก่ แบบสอบถุามี แบบสัมีภาษณ์ แบบสังเกต 
แบบปรีะเมีิน แบบบันทึก Journal Writing สถุิติที�ใชุ้ ได้้แก่ รี้อยละ ค์่าเฉลี�ย สวนเบี�ยงเบนมีาตรีฐาน การีทด้สอบที 
และการีวิเค์รีาะห์เน่�อหา 
 ผลการีวิจััยพื่บว่า 
 1. รูีปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ สำหรีับค์รูีรีะด้ับ
มีัธยมีศึกษา มีี 4 องค์์ปรีะกอบ ได้้แก่ 1.1 หลักการีของรีูปแบบ 1.2 วัตถุุปรีะสงค์์ของรีูปแบบ 1.3 กรีะบวนการีนิเทศ 
1.4 เง่�อนไขค์วามีสำเรี็จั และผลการีปรีะเมีินรีูปแบบการีนิเทศโด้ยผู้เชุี�ยวชุาญ พื่บว่า มีีค์วามีเหมีาะสมีโด้ยรีวมี 
อยู่ในรีะด้ับมีากที�สุด้ 
 2. ผลของการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศ พื่บว่า 
  2.1 หลังการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศ ค์รีูมีีสมีรีรีถุนะด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้สูงกว่าก่อน 
การีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ทุกค์น 
  2.2 เแบบปรีะเมีินเค์รี่�องมี่อวัด้ผลสัมีฤทธิ�ทางการีเรีียนและแบบปรีะเมีินเค์รี่�องมี่อสมีรีรีถุนะการีค์ิด้ 
ขั�นสูงของค์รีูผู้รีับการีนิเทศอยู่ในรีะด้ับด้ี 
  2.3 นักเรีียนมีีค์ะแนนผลสัมีฤทธิ�ทางการีเรีียนหลังการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศ สูงกว่าก่อนการีใชุ้รีูปแบบ 
การีนิเทศเพื่่�อส่งเสริีมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ อย่างมีีนัยสำคั์ญทางสถิุติที�รีะด้ับ .05 และ 
มีีสมีรีรีถุนะด้้านการีคิ์ด้ขั�นสูง หลังการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศมีีค่์าเฉลี�ยสูงกว่าก่อนการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสริีมี
สมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ทุกค์น 

  2.4 ค์วามีพื่ึงพื่อใจัของค์รีูผู้รีับการีนิเทศที�มีีต่อรีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้าง

นวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้อยู่ในรีะด้ับมีากที�สุด้ 
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คิำส่ำคิัญ:  รีูปแบบการีนิเทศ สมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ การีพื่ัฒนาบทเรีียนรี่วมีกัน 

  สมีรีรีถุนะด้้านการีค์ิด้ขั�นสูง

Abstract
 The objectives of the research were 1) to develop a supervision model to enhance  
competencies in creating learning management innovation based on the concepts of the professional 
learning community for the secondary school teachers and 2) to study the results of the use of the 
supervision model to enhance the competencies in creating learning management innovation based 
on the concepts of the professional learning community for the secondary school teachers. The 
samples were 6 teachers in Cluster Campus School in Nam Na Boon under the Secondary Education 
Office Service Area, Ubon Ratchathani and Amnat Charoen, selected by purposive sampling and 180 
students, randomized by cluster sampling, studying with the supervised teachers. The research 
instruments were a questionnaire, an interview form, an observation form, an evaluation form, and 
journal writing records. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and content analysis. 
 The research findings were as follows. 
 1. The supervision model to enhance the competencies in creating learning management 
innovation based on the concepts of the professional learning community for the secondary school 
teachers consisted of four components: 1.1 the principles of the model, 1.2 the objectives of the 
model, 1.3 the supervision processes, and 1.4 the conditions for success. The findings of the  
supervision model evaluation done by the experts showed that the supervision model was  
appropriate in the overall at the highest level. 
 2. The findings of the use of the supervision model were as follows.
   2.1 After using the supervision model, all of the teachers had the competencies in  
creating learning management innovation higher than that before using it. 
  2.2 The evaluation forms for evaluating the instruments for the leaning achievement 
and the higher order thinking competencies for the supervised teachers were at a good level. 
   2.3 The students had the mean score of the leaning achievement after using the  
supervision model higher than that before using the supervision model to enhance the competencies 
in creating learning management innovation with the statistical significance at the level of .05. All of 
the students also had the mean score of the higher order thinking competencies after using the 
supervision model higher than that before using the supervision model to enhance the  
competencies in creating learning management innovation.
  2.4 The satisfaction of the supervised teachers towards the supervision model to enhance 
the competencies in creating learning management innovation was at the highest level. 

keywords:  a Supervision Model, Competency in Creating Learning Management innovation, Lesson  
  Study, Higher Order Thinking Competencies 
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บทนำ

 แผนการีศึกษาแห่งชุาติ พื่.ศ. 2560-2579 ได้้กำหนด้เป้าหมีายการีจััด้การีศึกษาที�เน้นนวัตกรีรีมี มีุ่งให้ผู้เรีียน

มีีค์ุณลักษณะและทักษะการีเรีียนรีู้ในศตวรีรีษที� 21 และแผนพื่ัฒนาการีศึกษาของกรีะทรีวงศึกษาธิการี ฉบับที� 12  

ที�กำหนด้ยุทธศาสตรี์และเป้าหมีายที�สำค์ัญในด้้านการีพื่ัฒนาหลักสูตรีและกรีะบวนการีเรีียนการีสอนที�สอด้ค์ล้อง 

ต่อการีเปลี�ยนแปลงและการีพื่ัฒนาปรีะเทศในอนาค์ตโด้ยเฉพื่าะการีพื่ัฒนาค์รูีให้มีีสมีรีรีถุนะตามีมีาตรีฐานวิชุาชีุพื่ 

สามีารีถุใชุ้ศักยภาพื่ในการีสอนได้้อย่างเต็มีที� ปรีับปรีุงการีจััด้การีเรีียนการีสอนทุกรีะด้ับเพื่่�อให้ผู้เรีียนสามีารีถุเรีียน 

ได้้ตามีค์วามีถุนัด้ โด้ยมีีจัุด้มีุ่งหมีายสำค์ัญค์่อ การีมีุ่งเน้นการีปรีะกันโอกาสและค์วามีเสมีอภาค์ทางการีศึกษา 

และการีศึกษาเพื่่�อการีมีีงานทำและสร้ีางงานได้้ ภายใต้บรีิบทและเศรีษฐกิจัของสังค์มีของปรีะเทศและของโลก 

ที�ขับเค์ล่�อนด้้วยนวัตกรีรีมีและค์วามีคิ์ด้สร้ีางสรีรีค์์ (กรีะทรีวงศึกษาธิการี, 2559) ท่ามีกลางการีเปลี�ยนแปลงและ 

ค์วามีท้าทายของผู้เรีียนในยุค์ Digital Disruption การีเรีียนรีู้ของผู้เรีียนเปลี�ยนวิธีการีเรีียนรีู้จัากการีรีับค์วามีรีู้จัากค์รีู

เป็นการีเรีียนรีู้ด้้วยตนเองผ่านการีลงมี่อปฏิิบัติ สรี้างค์วามีรีู้จัากปรีะสบการีณ์การีจััด้การีเรีียนรีู้จัึงต้องเปลี�ยนกรีะบวน

ทัศน์ใหมี่ และเป้าหมีายแบบใหม่ีเพื่่�อให้ผู้เรีียนเกิด้ค์ุณภาพื่แบบใหม่ี การีศึกษาที�เน้นเฉพื่าะเน่�อหาและการีเรีียน 

แบบแยกส่วนจัึงค์วรีได้้รีับการีทบทวนใหมี่ (เฉลิมีชุัย พื่ันธ์เลิศ, 2562) 

 ปัญหาการีจััด้การีศึกษาของไทยค์่อ ค์รีูส่วนใหญ่จัะใชุ้วิธีการีสอนแบบท่องจัำและฝึึกฝึนทักษะสำเรี็จัรีูป 

ไปเพ่ื่�อใชุส้อบแบบเกา่ (วทิยากรี เชุยีงกลู, 2559) ยงัค์งยดึ้ติด้กับการีเรียีนการีสอนแบบด้ั�งเด้มิีที�ค์รูีใชุต้วัเองเปน็ศนูยก์ลาง

ในการีสอน ขาด้สมีรีรีถุนะการีสร้ีางและพื่ฒันานวตักรีรีมีการีจัดั้การีเรียีนรีู ้เพื่่�อนำไปใชุ้ในการีแกป้ญัหาหรีอ่พื่ฒันาการี

จััด้การีเรีียนการีสอนในชัุ�นเรีียนและจัากสถุานการีณ์การีแพื่รี่รีะบาด้ของโรีค์ COVID-19 ในชุ่วง 2 ปีที�ผ่านมีา  

ค์รีูไมี่สามีารีถุจััด้การีเรีียนการีสอนในห้องเรีียนแบบปกติได้้ ต้องใชุ้การีสอนที�หลากหลายรีูปแบบโด้ยการีนำส่�อ 

และเทค์โนโลยีเข้ามีาชุ่วยในการีจััด้การีเรีียนการีสอนในลักษณะแบบออนไลน์ ค์รีูจัำเป็นต้องปรัีบเปลี�ยนบทบาท 

และพื่ัฒนาสมีรีรีถุนะของตนเอง เพื่่�อให้สอด้ค์ล้องกับการีเปลี�ยนแปลงและสถุานการีณ์ การีส่งเสรีิมีและพื่ัฒนาค์รีู 

ที�ค์วรีได้รั้ีบการีพัื่ฒนามีากที�สดุ้ ได้แ้ก่ สมีรีรีถุนะการีสร้ีางนวตักรีรีมีการีจัดั้การีเรียีนรีูซึ้ึ่�งเปน็องค์ป์รีะกอบสำคั์ญในการี

พื่ฒันานวัตกรีรีมีการีจัดั้การีเรียีนรีูท้ี�สง่ผลให้ค์รีปูรีบัเปลี�ยนพื่ฤติกรีรีมีและสามีารีถุจัดั้การีเรียีนรีูไ้ด้อ้ย่างมีีปรีะสิทธภิาพื่ 

เกิด้ปรีะโยชุน์อย่างยิ�งต่อการีพัื่ฒนาผู้เรีียน ด้้วยเหตุนี�การีพัื่ฒนานวัตกรีรีมีจึังเป็นสิ�งจัำเป็นอย่างยิ�งที�จัะชุ่วยกรีะตุ้น 

ใหค้์รีมูีคี์วามีรีู ้มีทีกัษะการีจัดั้การีเรียีนรีูพ้ื่ฒันาผูเ้รียีนใหเ้ปน็นักปรีะด้ษิฐ ์เปน็นวัตกรี (สวุมิีล วอ่งวาณชิุ, อรีอมุีา เจัรีญิสุข 

และอัจัศรีา ปรีะเสรีิฐสิน, 2554)

 การีนิเทศเป็นกรีะบวนการีพื่ัฒนาค์รีู ส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ ที�เกิด้จัาก

ค์วามีรี่วมีมี่อรีะหว่างค์รีูและบุค์ลากรีทางการีศึกษา โด้ยการีแนะนำ ให้ค์ำปรีึกษา ชุ่วยเหล่อ เสรีิมีสรี้างขวัญและกำลัง

ใจัให้ค์รีูผู้รีับการีนิเทศมีีค์วามีรีู้ ค์วามีสามีารีถุในการีพื่ัฒนานวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ ได้้แก่ การีนิเทศการีชุี�แนะ 

แบบเพื่่�อนชุ่วยเพื่่�อนเป็นค์วามีรี่วมีมี่อกันของเพื่่�อนรี่วมีงานตั�งแต่ 2 ค์นขึ�นไปทำงานและเรีียนรีู้รี่วมีกัน สังเกตการีสอน

กันและกัน รี่วมีกันวิเค์รีาะห์ปัญหา การีนิเทศแนวใหม่ีเป็นการีใชุ้เทค์นิค์ วิธีการีนิเทศที�หลากหลายและ ผู้นิเทศ 

เปน็ผูชุ้ี�แนะ มีีการีใชุ้ส่�อนวัตกรีรีมีการีนิเทศและกรีะบวนการีวิจััยในการีนิเทศยกรีะดั้บคุ์ณภาพื่การีศึกษาโด้ยใชุ้หอ้งเรียีน

เป็นฐาน และการีนิเทศแบบผสมีผสานเป็นการีเรีียนรีู้แบบผสมีผสาน โด้ยวิธีการีเรีียนรีู้แบบพื่บหน้าและแบบออนไลน์ 

ผสมีผสานส่�อเทค์โนโลยีกับการีเรีียนรีู้แบบด้ั�งเดิ้มีกับแบบเผชิุญหน้าและรีะหว่างการีใชุ้ส่�อ เทค์โนโลยีสารีสนเทศ 

กับการีปฏิิบัติงานนิเทศ โด้ยยึด้แนวค์ิด้ชุุมีชุนแห่งการีเรีียนรีู้วิชุาชุีพื่ ซึ่ึ�งเป็นการีรีวมีตัวกันรีะหว่างผู้นิเทศและค์รีู 

ผู้รีับการีนิเทศ ผู้บรีิหารี นักวิชุาการีศึกษา ด้้วยกันแลกเปลี�ยนเรีียนรีู้ จัากปรีะสบการีณ์ในการีปฏิิบัติงาน การีสอน 

ในชุั�นเรียีนเป็นการีทบทวนพื่ฤติกรีรีมีการีสอนของค์รูีผู้รีบัการีนิเทศ โด้ยผู้นิเทศจัะเป็นผู้สนบัสนุนและสร้ีางบรีรีทัด้ฐาน
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ของชุุมีชุนแห่งการีเรีียนรีู้วิชุาชีุพื่ (Hord, 2003) โด้ยการีศึกษาผ่านการีพัื่ฒนาบทเรีียนร่ีวมีกัน (Lesson study)  

ซึ่ึ�งเป็นกรีะบวนการีพัื่ฒนาค์รูีโด้ยให้ค์รีูด้ำเนินงานพัื่ฒนาการีจััด้การีเรีียนการีสอนที�เน้นการีพัื่ฒนาสมีรีรีถุนะการีคิ์ด้ 

ขั�นสูงและการีเรีียนรีู้ของผู้เรีียน

 จัากการีนิเทศยกรีะด้ับค์ุณภาพื่การีศึกษาค์รีั�งที� 2 ปีการีศึกษา 2563 ค์รีูโรีงเรีียนในสหวิทยาเขตน�ำนาบุญ 

สังกัด้สำนักงานเขตพื่่�นที�การีศึกษามีัธยมีศึกษาอุบลรีาชุานี อำนาจัเจัรีิญ พื่บว่า ค์รีูมีีการีนำนวัตกรีรีมีไปใชุ้ในการีแก้ไข

ปัญหาหรี่อพื่ัฒนาการีจััด้การีเรีียนการีสอนค์่อนข้างน้อย และขาด้สมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้

ในการีส่งเสริีมีให้นักเรีียนมีีสมีรีรีถุนะการีคิ์ด้ขั�นสูง และจัากสถุานการีณ์การีแพื่รี่รีะบาด้ของโรีค์ COVID-19 ที�ส่งผล

ให้การีนิเทศภายนอกไมี่สามีารีถุส่งเสรีิมีการีนิเทศภายในอย่างจัรีิงจัังและมีีปรีะสิทธิภาพื่ ส่วนการีนิเทศภายใน 

ของโรีงเรีียนยังขาด้การีด้ำเนินการีอย่างเป็นรีะบบและไม่ีต่อเน่�อง อีกทั�งสำนักงานเขตพื่่�นที�การีศึกษายังไม่ีมีีรูีปแบบ 

การีนิเทศที�ชุัด้เจันเพื่่�อใชุ้ในการีส่งเสริีมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้สำหรัีบค์รีู ผู้วิจััยในฐานะ

ศึกษานิเทศก์ จัึงศึกษาและพื่ัฒนารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ 

ตามีแนวค์ิด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา 

วััตถุประส่งคิ์ของการวัิจััย

 1. เพื่่�อพื่ัฒนารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ ตามีแนวค์ิด้

ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา

 2. เพื่่�อศึกษาผลของการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ 

ตามีแนวคิ์ด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชีุพื่ สำหรัีบค์รูีรีะดั้บมัีธยมีศึกษา ได้้แก่ 2.1 ผลการีเปรีียบเทียบสมีรีรีถุนะ 

ด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ของค์รีู ก่อนและหลังการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศ 2.2 ผลการีปรีะเมิีนเค์รี่�องม่ีอ

วัด้ผลสัมีฤทธิ�ทางการีเรีียน และเค์ร่ี�องมี่อวัด้สมีรีรีถุนะการีคิ์ด้ขั�นสูงของนักเรีียน 2.3 ผลการีเปรีียบเทียบผลสัมีฤทธิ�

ทางการีเรีียน และสมีรีรีถุนะการีคิ์ด้ขั�นสูงของนักเรีียน ก่อนและหลังการีใชุ้นวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ 2.4  

ผลการีปรีะเมีินค์วามีพื่ึงพื่อใจัของค์รีูผู้รีับการีนิเทศที�มีีต่อรีูปแบบการีนิเทศ

 กรอบแนวัคิิด้ในการวัิจััย

 การีพัื่ฒนารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ ตามีแนวค์ิด้

ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชีุพื่ สำหรัีบค์รูีรีะดั้บมัีธยมีศึกษา ผู้วิจััยยึด้กรีอบแนวคิ์ด้สู่การีวิจััย ปรีะกอบด้้วย 1. แนวคิ์ด้ 

การีพัื่ฒนารูีปแบบ 2. แนวคิ์ด้ที�เกี�ยวข้องกับการีนิเทศ ปรีะกอบด้้วย 2.1 แนวคิ์ด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชีุพื่ 

 และ2.2 แนวคิ์ด้การีนิเทศ ได้้แก่ การีนิเทศการีชุี�แนะแบบเพื่่�อนชุ่วยเพื่่�อน การีนิเทศแนวใหม่ี และการีนิเทศ 

แบบผสมีผสาน 3. แนวค์ิด้การีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ 4. แนวค์ิด้สมีรีรีถุนะการีค์ิด้ขั�นสูง

วัิธีการด้ำเนินการวัิจััย

 การีวิจััยการีพื่ัฒนารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้  

ตามีแนวคิ์ด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชีุพื่ สำหรัีบค์รูีรีะดั้บมัีธยมีศึกษา เป็นการีวิจััยและพัื่ฒนา (Research & Devel-

opment) โด้ยแบ่งออกเป็น 3 ขั�นตอน ด้ังนี�

 ขั�นตอนที� 1 ศึกษาข้อมีูลพื่่�นฐาน ได้้แก่ หลักการี แนวค์ิด้ ทฤษฎีี และสภาพื่การีส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะ 

ด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ โด้ยมีีวัตถุุปรีะสงค์์ เพื่่�อให้ทรีาบ หลักการี แนวคิ์ด้ ทฤษฎีีเกี�ยวกับชุุมีชุน 
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การีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ การีนิเทศ สมีรีรีถุนะการีค์ิด้ขั�นสูงและสภาพื่การีส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการี

จััด้การีเรีียนรีู้ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา ตัวอย่าง ได้้แก่ ค์รีูผู้สอนโรีงเรีียนในสหวิทยาเขตน�ำนาบุญ จัำนวน 263 ค์น 

และกลุ่มีเป้าหมีาย ได้้แก่ ผู้บรีิหารีโรีงเรีียนในสหวิทยาเขตน�ำนาบุญ จัำนวน 6 ค์น วิธีการีด้ำเนินการีโด้ย  

1. ศึกษาข้อมีูลพื่่�นฐาน ได้้แก่ เอกสารีหลักการี แนวค์ิด้ ทฤษฎีี บทค์วามี และงานวิจััยที�เกี�ยวข้องกับชุุมีชุนการีเรีียนรีู้

ทางวชิุาชุพีื่ การีนิเทศและนวัตกรีรีมีการีจัดั้การีเรียีนรีู ้2. การีสอบถุามีค์วามีคิ์ด้เหน็ค์รีผููส้อนเกี�ยวกบัสภาพื่การีส่งเสริีมี

สมีรีรีถุนะด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้สำหรัีบค์รีูรีะด้ับมัีธยมีศึกษา โด้ยใชุ้วิธีการีสุ่มีตัวอย่างแบบแบ่งชุั�น 

3. การีสมัีภาษณผ์ูบ้รีหิารีเกี�ยวกบัแนวทางการีพื่ฒันาค์รี ูโด้ยวธิกีารีเลอ่กแบบเจัาะจัง เค์รี่�องมีอ่ที�ใชุใ้นการีเกบ็รีวบรีวมี

ข้อมีูล ได้้แก่ แบบสอบถุามีและแบบสัมีภาษณ์ ตรีวจัสอบเค์รี่�องม่ีอโด้ยผู้เชีุ�ยวชุาญ จัำนวน 5 ค์น มีีค์่าด้ัชุนี (IOC)  

รีะหว่าง 0.60-1.00 การีวิเค์รีาะห์ข้อมีูล ได้้แก่ ค์่าเฉลี�ย รี้อยละ ส่วนเบี�ยงเบนมีาตรีฐาน และการีวิเค์รีาะห์เน่�อหา 

 ขั�นตอนที� 2 การีพัื่ฒนารูีปแบบการีนิเทศเพ่ื่�อส่งเสริีมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู ้ 

ตามีแนวคิ์ด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชีุพื่ สำหรัีบค์รูีรีะดั้บมัีธยมีศึกษา โด้ยมีีวัตถุุปรีะสงค์์ เพื่่�อกำหนด้กรีอบแนวคิ์ด้ 

การีพื่ฒันารีปูแบบการีนเิทศและตรีวจัสอบเค์รี่�องมีอ่ปรีะกอบ เป็นการีนำผลการีศึกษาจัากขั�นตอนที� 1 มีากำหนด้กรีอบ

แนวค์ิด้ในการีพื่ัฒนารีูปแบบด้ำเนินการีโด้ย 1) ศึกษาแนวค์ิด้ ทฤษฎีีเกี�ยวกับการีพื่ัฒนารีูปแบบการีนิเทศ 2) พื่ัฒนา

รีา่งรูีปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสริีมีสมีรีรีถุนะด้า้นการีสร้ีางนวัตกรีรีมีการีจัดั้การีเรียีนรีู ้3) ตรีวจัสอบคุ์ณภาพื่ร่ีางรูีปแบบ

การีนิเทศและย่นยันรี่างรีูปแบบโด้ยผู้เชุี�ยวชุาญ จัำนวน 8 ค์น ค์่าเฉลี�ยท่ากับ 4.65 อยู่ในรีะด้ับมีากที�สุด้

 ขั�นตอนที� 3 ศึกษาผลการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู ้

ตามีแนวค์ิด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษาโด้ยมีีวัตถุุปรีะสงค์์ เพื่่�อศึกษาผลการีใชุ้รีูปแบบ 

การีนิเทศ เป็นขั�นตอนในการีนำรีูปแบบไปใชุ้กับตัวอย่าง ด้ำเนินการีโด้ย 1. ปรีะเมีินสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมี

การีจััด้การีเรีียนรีู้ ของค์รูีผู้รัีบการีนิเทศก่อนและหลังการีใชุ้รีูปแบบ 2. ปรีะเมิีนเค์ร่ี�องมี่อวัด้ผลสัมีฤทธิ�ทางการีเรีียน

และเค์รี่�องมี่อสมีรีรีถุนะการีค์ิด้ขั�นสูงของนักเรีียน 3.ทด้สอบผลสัมีฤทธิ�ทางการีเรีียนและปรีะเมีินสมีรีรีถุนะการีค์ิด้ 

ขั�นสูง ของนักเรีียนก่อนและหลังการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศ 4. ปรีะเมีินค์วามีพื่ึงพื่อใจัของค์รีูผู้รีับการีนิเทศที�มีีต่อรีูปแบบ

การีนิเทศ ตัวอย่าง ได้้แก่ ค์รีูผู้สอนโรีงเรีียนในสหวิทยาเขตน�ำนาบุญ จัำนวน 6 ค์นและนักเรีียน จัำนวน 180 ค์น 

เค์รี่องมี่อที�ใชุ้ ได้้แก่ แบบสังเกต แบบปรีะเมิีน แบบบันทึก Journal Writing สถุิติที�ใชุ้ในการีวิเค์รีาะห์ข้อมีูล ได้้แก่  

รี้อยละ ค์่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมีาตรีฐาน การีทด้สอบที และการีวิเค์รีาะห์เน่�อหา 

ส่รุปผลการวัิจััย

 1. ผลการีพื่ัฒนารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีจััด้การีเรีียนรีู้ ตามีแนวค์ิด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้

ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมัีธยมีศึกษา พื่บว่า รีูปแบบการีนิเทศมีี 4 องค์์ปรีะกอบ ได้้แก่ 1.1 หลักการีของรีูปแบบ 

1.2 วัตถุุปรีะสงค์์ของรีูปแบบ 1.3 กรีะบวนการีนิเทศ PDER มีี 4 ขั�นตอน ปรีะกอบด้้วย 1.3.1 ขั�นการีวางแผนการีนิเทศ 

(Planning) 1.3.2 ขั�นปฏิิบัติการีนิเทศ (Doing) 1.3.3 ขั�นการีปรีะเมิีนผล (Evaluation) 1.3.4 ขั�นการีสะท้อนผล  

(Reflection) และ1.4 เง่�อนไขค์วามีสำเรี็จั และผลการีปรีะเมีินรีูปแบบการีนิเทศ พื่บว่ารีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมี

สมีรีรีถุนะด้า้นการีสรีา้งนวตักรีรีมีการีจัดั้การีเรียีนรีูต้ามีแนวค์ดิ้ชุมุีชุนการีเรียีนรีูท้างวชิุาชุพีื่ สำหรีบัค์รีรูีะด้บัมีธัยมีศกึษา 

โด้ยผู้เชุี�ยวชุาญพื่ิจัารีณาค์วามีเหมีาะสมีเป็นรีายด้้านทุกด้้าน ค์่าเฉลี�ยตั�งแต่ 4.38 ถุึง 4.75 อยู่ในรีะด้ับมีากถุึงมีากที�สุด้ 

เมี่�อรีวมีทุกรีายการี ค์่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.65 อยู่ในรีะด้ับมีากที�สุด้ 
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รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ตามีแนวค์ิด้ชุุมีชุน

การีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา

ภิาพัที� 1 รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้

ตามีแนวค์ิด้ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา

 2. ผลการีใชุ้รีูปแบบการีนิเทศเพื่่�อส่งเสรีิมีสมีรีรีถุนะด้้านการีสรี้างนวัตกรีรีมีการีจััด้การีเรีียนรีู้ ตามีแนวค์ิด้

ชุุมีชุนการีเรีียนรีู้ทางวิชุาชุีพื่ สำหรีับค์รีูรีะด้ับมีัธยมีศึกษา ด้ังนี� 

   2.1 ผลี่กัารเปร่ยบเท่่ยบสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศ

ท่ั�ง 6 คน พบว่่า หลี่ังกัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศม่สูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ สููงกัว่่ากั่อนกัารใช้้

รูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ทุ่กัคน 

  2.2 ผลี่กัารประเมินเคร่�องม่อวั่ดผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยนแลี่ะเคร่�องม่อสูมรรถินะกัารคิดขั้ั�นสููงนักัเร่ยน 

ขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศทั่�ง 6 คน พบว่่า เคร่�องม่อวั่ดผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยนแลี่ะสูมรรถินะกัารคิดขั้ั�นสููงนักัเร่ยน อยู่ใน

ระดับปฏิิบัติด่ทุ่กัคน

  2.3 ผลี่กัารเปร่ยบเท่่ยบคะแนนผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยน แลี่ะสูมรรถินะกัารคิดขั้ั�นสููงนักัเร่ยนนักัเร่ยน

ขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศท่ั�ง 6 คน พบว่่า นักัเร่ยนม่ผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยนหลี่ังกัารใช้้นว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ คะแนน
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เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 15.83 สููงกัว่่ากั่อนกัารใช้้นว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 11.74 ทุ่กัคน อย่างม่นัยสูำคัญ

ท่างสูถิิติท่่�ระดับ .05 แลี่ะผลี่กัารเปร่ยบเท่่ยบสูมรรถินะกัารคิดขัั้�นสููงนักัเร่ยนขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศ พบว่่า หลัี่งกัารใช้้

นว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ม่ค่าเฉลี่่�ยสููงกัว่่ากั่อนกัารใช้้นว่ัตกัรรมจััดกัารเร่ยนรู้ ทุ่กัคน 

  2.4 ผลี่กัารประเมินคว่ามพึงพอใจัขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศท่่�ม่ต่อรูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะ 

ด้านกัารสูร้างนวั่ตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ท่ั�ง 6 คน พบว่่า ภายหลัี่งกัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะ 

ด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ม่คว่ามพึงพอใจัค่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.73 อยู่ในระดับมากัท่่�สูุด 

อภิิปรายผลการวัิจััย

 1.  ผลี่กัารพฒันารปูแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสูง่เสูรมิสูมรรถินะด้านกัารสูรา้งนว่ตักัรรมกัารจัดักัารเรย่นรู ้ตามแนว่คิด

ชุ้มช้นกัารเร่ยนรู้ท่างวิ่ช้าช่้พ สูำหรับครูระดับมัธยมศึกัษา จัากักัารประเมินรูปแบบโดยผู้เช้่�ยว่ช้าญ พบว่่า รูปแบบ 

กัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ตามแนว่คิดชุ้มช้นกัารเร่ยนรู้ท่างว่ิช้าช้่พ 

สูำหรบัครรูะดบัมธัยมศกึัษา มค่ว่ามเหมาะสูมโดยรว่มอยูใ่นระดบัมากัท่่�สูดุ ท่ั�งน่�ผูว้่จิัยั ไดน้ำขั้อ้มลูี่จัากักัารศกึัษาแนว่คดิ

เกั่�ยว่กัับกัารพัฒนารูปแบบจัากันักัว่ิช้ากัารนำมาสูังเคราะห์กัำหนดองค์ประกัอบขั้องรูปแบบ อย่างเป็นระบบ 

เพ่�อใหบ้รรลี่วุ่ตัถิปุระสูงคข์ั้องกัารว่จิัยั สูอดคลี่อ้งกับั ธนา ธศุรว่่รรณ (2562) ไดศ้กึัษาว่จิัยั กัารพฒันารปูแบบกัารช้่�แนะ

เพ่�อสู่งเสูริมท่ักัษะกัารจััดกัารเร่ยนรู้ในศตว่รรษท่่� 21 สูำหรับครูระดับมัธยมศึกัษา โดยรูปแบบม่ 4 องค์ประกัอบ ได้แกั่ 

หลี่ักักัาร ว่ัตถิุประสูงค์ ขั้ั�นตอนกัารช้่�แนะแลี่ะปัจัจััยคว่ามสูำเร็จั ผลี่กัารประเมินรูปแบบโดยผู้เช้่�ยว่ช้าญ พบว่่า  

ม่คว่ามเหมาะสูมโดยรว่มอยู่ในระดับมากั แลี่ะ อธิศ ไช้ยคิรินท่ร (2562) ได้ศึกัษาว่ิจััย รูปแบบกัารนิเท่ศภายในโดยใช้้

กัระบว่นกัารชุ้มช้นกัารเร่ยนรู้ท่างว่ิช้าช้่พ สูำหรับโรงเร่ยนมัธยมศึกัษา ผลี่กัารวิ่จััย พบว่่า รูปแบบกัารนิเท่ศ ม่ 5  

องค์ประกัอบ ค่อ กัารว่างแผน กัารปฏิิบัติกัาร กัารสูะท่้อนผลี่ กัารปรับปรุงประเมินผลี่ แลี่ะกัารสูรุปรายงานผลี่  

แลี่ะผลี่กัารประเมินรูปแบบม่คว่ามสูมเหตุสูมผลี่เช้ิงท่ฤษฎี่แลี่ะคว่ามเป็นไปได้ โดยรว่มอยู่ในระดับมากั

 2.  ผลี่กัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนวั่ตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ตามแนว่คิด

ชุ้มช้นกัารเร่ยนรู้ท่างว่ิช้าช้่พ สูำหรับครูระดับมัธยมศึกัษา ดังน่�

  2.1 ผลี่กัารเปร่ยบเท่่ยบสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศท่ั�ง 6 

คน พบว่่า หลี่ังกัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ตามแนว่คิด

ชุ้มช้นกัารเร่ยนรู้ท่างวิ่ช้าช่้พ สูำหรับครูระดับมัธยมศึกัษาสููงกัว่่าก่ัอนกัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะ 

ดา้นกัารสูร้างนว่ตักัรรมกัารจัดักัารเรย่นรูทุ้่กัคน จัากักัารเปรย่บเท่ย่บสูมรรถินะดา้นกัารสูร้างนว่ตักัรรมกัารจัดักัารเรย่น

รู้สูามารถินำมาใช้้กัำหนดเช้ิงนโยบายด้านกัารบริหารได้โดยเฉพาะงานวิ่ช้ากัารด้านหลัี่กัสููตรแลี่ะกัารจััดกัารเร่ยนรู ้

สูอดคลี่้องกัับ ว่่ระศักัดิ� พลี่มณ่ (2562) ได้ศึกัษาว่ิจััยกัารพัฒนารูปแบบกัารบริหารเพ่�อสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู ้

ในโรงเร่ยนมัธยมศึกัษา สูังกััดสูำนักังานคณะกัรรมกัารกัารศึกัษาขั้ั�นพ่�นฐาน ผลี่กัารว่ิจััยพบว่่า ครูผู้สูอนสูร้างนว่ัตกัรรม

กัารจััดกัารเร่ยนรู้ตามเป้าหมายท่่�โรงเร่ยนกัำหนด แลี่ะนวั่ตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ท่่�สูร้างขั้ึ�นอยู่ในคุณภาพระดับด่  

แลี่ะงานว่ิจััย ศิรประภา พฤท่ธิกัุลี่ (2557) ผลี่กัารว่ิจััย พบว่่ากัระบว่นกัารนิเท่ศช้่ว่ยพัฒนาสูมรรถินะกัารจััดกัารเร่ยนรู้

ขั้องนิสูิตเม่�อเปร่ยบเท่่ยบกั่อนแลี่ะหลี่ังเขั้้าร่ว่มกัระบว่นกัารนิเท่ศสููงขั้ึ�นทุ่กัคน แลี่ะงานว่ิจััย ว่ช้ิรา เคร่อคำอ้าย (2552) 

ได้ศึกัษาว่ิจััย เร่�องกัารพัฒนารูปแบบกัารนิเท่ศนักัศึกัษาฝึึกัประสูบกัารณ์ ว่ิช้าช้่พครูเพ่�อพัฒนาสูมรรถิภาพกัารจััดกัาร

เร่ยนรู้ท่่�สู่งเสูริมกัารคิดขั้องนักัเร่ยนประถิมศึกัษา ผลี่กัารว่ิจััยพบว่่า นักัศึกัษาฝึึกัประสูบกัารณ์ว่ิช้าช้่พครูม่สูมรรถิภาพ

กัารจััดกัารเร่ยนรู้ท่่�สู่งเสูริมกัารคิดหลี่ังใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศสููงกัว่่ากั่อนใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศ 

  2.2 ผลี่กัารประเมินเคร่�องม่อว่ัดผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยนแลี่ะสูมรรถินะกัารคิดขั้ั�นสููงนักัเร่ยน ขั้องครูผู้รับ

กัารนิเท่ศท่ั�ง 6 คน พบว่่าเคร่�องม่อว่ัดผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยนแลี่ะสูมรรถินะกัารคิดขั้ั�นสููงนักัเร่ยน อยู่ในระดับปฏิิบัติด่

ทุ่กัคน
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  2.3 ผลี่กัารเปร่ยบเท่่ยบคะแนนผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยน นักัเร่ยนขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศท่ั�ง 6 คน พบว่่า 

นักัเร่ยนม่ผลี่สูัมฤท่ธิ�ท่างกัารเร่ยนหลี่ังกัารใช้้นวั่ตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้สููงกัว่่ากั่อนกัารใช้้นว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้

ทุ่กัคน อย่างม่นัยสูำคัญท่างสูถิิติท่่�ระดับ .05 แลี่ะผลี่กัารเปร่ยบเท่่ยบสูมรรถินะกัารคิดขัั้�นสููงนักัเร่ยนขั้องครู 

ผู้รับกัารนิเท่ศ พบว่่าหลี่ังกัารใช้้นว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ม่ค่าเฉลี่่�ยสููงกัว่่ากั่อนกัารใช้้นว่ัตกัรรมจััดกัารเร่ยนรู้ ทุ่กัคน 

เน่�องจัากักัระบว่นกัารนิเท่ศ PDER เน้นกัารม่สู่ว่นร่ว่ม กัารใช้้เท่คนิคกัารสูังเกัตกัารสูอน กัารใช้้นว่ัตกัรรมกัารจััดกัาร

เร่ยนรู้ในช้ั�นเร่ยน กัารประเมินผลี่ตามสูภาพจัริงแลี่ะร่ว่มกัันสูะท้่อนผลี่ภายหลัี่งกัารใช้้นวั่ตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ 

โดยเน้นท่่�ผลี่กัารเร่ยนรู้แลี่ะสูมรรถินะกัารคิดขั้ั�นสููงขั้องผู้เร่ยน สูอดคลี่้องกัับ ว่ช้ิรา เคร่อคำอ้าย (2552) ได้ว่ิจััย  

เร่�องกัารพัฒนารูปแบบกัารนเิท่ศนกััศกึัษาฝึกึัประสูบกัารณ์ว่ชิ้าช่้พครเูพ่�อพฒันาสูมรรถิภาพกัารจัดักัารเรย่นรูท่้่�สู่งเสูรมิ

กัารคิดขั้องนักัเร่ยนประถิมศึกัษา ผลี่กัารว่ิจััยพบว่่า นักัเร่ยนม่คว่ามสูามารถิในกัารคิดหลี่ังเร่ยนสููงกัว่่ากั่อนเร่ยน  

อยา่งมน่ยัสูำคัญท่างสูถิติทิ่่�ระดบั .05 ท่กุัคน แลี่ะนกััเรย่นมสู่มรรถินะกัารคดิขั้ั�นสูงูหลี่งักัารใช้ร้ปูแบบกัารนเิท่ศ คา่เฉล่ี่�ย

เท่่ากัับ 2.70 อยู่ในระดับมากั สููงกัว่่ากั่อนกัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศ ค่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 1.47 อยู่ในระดับน้อยทุ่กัคน

  2.4 ผลี่กัารประเมินคว่ามพึงพอใจัขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศท่่�ม่ต่อรูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะ 

ด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ ทั่�ง 6 คน พบว่่าภายหลี่ังกัารใช้้รูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะ 

ด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมกัารจััดกัารเร่ยนรู้ม่คว่ามพึงพอใจัอยู่ในระดับมากัท่่�สูุด ท่ั�งน่�จัากักัารสูะท่้อนผลี่แลี่กัเปลี่่�ยนเร่ยนรู ้

พบว่า่ องค์ประกัอบขั้องรูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสูง่เสูรมิสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนวั่ตกัรรมกัารจัดักัารเรย่นรูม้ค่ว่ามสัูมพันธ์

สูอดคลี่้องกัันโดยเฉพาะด้านกัระบว่นกัารนิเท่ศท่่�นำสู่�อแลี่ะเท่คโนโลี่ย่มาใช้้ในกัระบว่นกัารนิเท่ศสู่งผลี่ให้กัารนิเท่ศ 

ม่ประสิูท่ธิภาพมากัขั้ึ�น สูอดคล้ี่องกัับ สูุว่ิมลี่ สูพฤกัษ์ศร (2561) ได้ศึกัษาวิ่จััยเร่�อง ชุ้มช้นกัารเร่ยนรู้วิ่ช้าช่้พ 

โดยผสูมผสูานเท่คโนโลี่ยเ่พ่�อเสูรมิสูรา้งสูมรรถินะกัารจััดกัารเรย่นรูโ้ดยใช้ศิ้ลี่ปะเปน็ฐาน โดยผลี่กัารศึกัษาคว่ามคดิเหน็

ขั้องครู ม่ระดับคว่ามคิดเห็นโดยภาพรว่มอยู่ในระดับมากั แลี่ะศิรประภา พฤท่ธิกัุลี่ (2557) ได้ศึกัษาว่ิจััยเร่�องกัารว่ิจััย

แลี่ะพฒันากัระบว่นกัารนเิท่ศตามแนว่กัารพฒันาบท่เรย่นรว่่มกันัผลี่กัารว่จิัยั พบว่า่นสิูติมค่ว่ามพงึพอใจัตอ่กัารเขั้า้รว่่ม

กัระบว่นกัารฯ ระดับมากั

ข้อเส่นอแนะ

 ข้อเส่นอแนะในการนำผลการวัิจััยไปใชุ้

 1. ขั้ั�นกัารว่างแผนกัารนิเท่ศ (Planning กัารอบรมให้คว่ามรู้ครูผู้รับกัารนิเท่ศเกั่�ยว่กัับนว่ัตกัรรมกัารจััดกัาร

เรย่นรู ้คว่รมก่ัารอบรมเช้งิลี่กึั ไม่ใช้แ่คเ่ท่คนคิหรอ่วิ่ธก่ัารเพย่งอย่างเดย่ว่ โดยเฉพาะเก่ั�ยว่กับักัารวิ่จัยัในกัารใช้น้วั่ตกัรรม

กัารจััดกัารเร่ยนรู้ขั้องครูผู้รับกัารนิเท่ศ แลี่ะขั้ั�นสูะท่้อนผลี่ (Reflect) ในกัารสูะท่้อนคิดแลี่ะกัารให้ขั้้อมูลี่ย้อนกัลี่ับ 

คว่รนำกัลี่ับขั้้อมูลี่ท่่�ร่ว่มกัันสูะท่้อนเช้่�อมโยงกัับประเด็นในกัารพัฒนาในขั้ั�นกัารดำเนินกัารนิเท่ศ (Doing) อย่างต่อเน่�อง 

ในกัารพัฒนาบท่เร่ยน

 2. กัารจััดกิัจักัรรมกัารเร่ยนรู้ (Learning Event) ภายหลัี่งกัารเย่�ยมช้มชั้�นเร่ยน ขั้องสูมาชิ้กั PLC ในระดับ

เครอ่ขั้า่ย คว่รมก่ัารสูรา้งคว่ามเขั้า้ใจัขัั้�นตอนกัารจัดักัจิักัรรมโดยเฉพาะสูมาช้กิัท่่�เขั้า้รว่่มประช้มุสูะท่อ้นผลี่แบบออนไลี่น์ 

เกั่�ยว่กัับกัารใช้้นว่ัตกัรรมกัารเร่ยนรู้ขั้องครูเพ่�อให้เกัิดคว่ามช้ัดเจันแลี่ะสูอดคลี่้องกัับกัารตั�งสูมมุติฐาน (Assumption) 

ขั้องกัิจักัรรม PLC ในกัิจักัรรมกัารเร่ยนรู้น่�ว่่าท่ำไมถิึงม่สูำคัญ

 ข้อเส่นอแนะในการวัิจััยคิรั�งต่อไป

 1. คว่รม่กัารท่ำว่ิจััยกัารพัฒนารูปแบบกัารนิเท่ศเพ่�อสู่งเสูริมสูมรรถินะด้านกัารสูร้างนว่ัตกัรรมจััดกัารเร่ยนรู้ 

สูำหรับครูในระดับอ่�น ๆ 

 2. คว่รมก่ัารท่ำว่จิัยักัารพฒันารปูแบบกัารนเิท่ศในกัารสูง่เสูรมิสูมรรถินะครดูา้นกัารสูรา้งนว่ตักัรรมท่างดา้น
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หลี่ักัสููตรท่่�สูอดคลี่้องกัับท่้องถิิ�น แลี่ะคว่ามก้ัาว่หน้าด้านเท่คโนโลี่ย่ ท่่�สู่งผลี่ต่อสูมรรถินะขั้องนักัเร่ยนในด้านอ่�น ๆ  

เช้่น สูมรรถินะด้านกัารจััดกัารตนเอง ด้านกัารท่ำงานร่ว่มกัันเป็นท่่ม ด้านกัารใช้้สู่�อเท่คโนโลี่ย่ 

กิตติกรรมประกาศ

 งานว่จิัยัน่�ฉบบัน่� สูำเรจ็ัไดโ้ดยรบักัารอนุเคราะห์ในกัารเก็ับขั้อ้มลูี่แลี่ะอำนว่ยคว่ามสูะดว่กัจัากัผูบ้ริหารโรงเรย่น

ในสูหว่ิท่ยาเขั้ตน�ำนาบุญ สูังกััดสูำนักังานเขั้ตพ่�นท่่�กัารศึกัษามัธยมศึกัษาอุบลี่ราช้ธาน่ อำนาจัเจัริญขั้อขั้อบพระคุณ  

รองศาสูตราจัารย์ ดร.ช้ว่ลี่ิต ชู้กัำแพง คณบด่คณะศึกัษาศาสูตร์ มหาว่ิท่ยาลี่ัมหาสูารคาม แลี่ะ รองศาสูตราจัารย์ 

ดร.กัช้กัร ธปิตัด ่อาจัารยป์ระจัำคณะครุศุาสูตร ์มหาว่ทิ่ยาลี่ยัราช้ภฏัิอบุลี่ราช้ธาน ่ท่่�ใหค้ำแนะนำ คว่ามคดิเหน็ ปรบัปรงุ

แกั้ไขั้ขั้้อบกัพร่องต่าง ๆ ให้งานว่ิจััยสูมบูรณ์มากัยิ�งขั้ึ�น

 ขั้อขั้อบคณุผูต้อบแบบสูอบถิามท่กุัท่า่น ผูเ้ช้่�ยว่ช้าญ แลี่ะท่กุัท่า่นท่่�เกั่�ยว่ขั้อ้งท่่�เอ่�อเฟื้้�อขั้อ้มลูี่แลี่ะเสูย่สูลี่ะเว่ลี่า 

ท่ำให้งานว่ิจััยน่� สูำเร็จัลีุ่ลี่่ว่งได้ด้ว่ยด่ มา ณ โอกัาสูน่�
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